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  กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ โรงพยาบาลบางพลี ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โป ร่งใสในการด าเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  

ที่ก าหนดให้หน่วยงานน ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้าง ไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

และตามประกาศเจตจ านงการบริหารงานสุจริต ของผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพลี  ในเร่ืองมาตรการการ

จัดหาพัสดุ ที่มุ่งหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คุ้มค่ากับเงินงบประมาณ

ของรัฐ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  

  กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ โรงพยาบาลบางพลี เห็นว่าเพ่ือให้ได้รับทราบ

ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และใช้เป็นแนวทางการแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบางพลี จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลบางพลี  

ธันวาคม 2563 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
   โรงพยาบาลบางพลี โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพลี ได้ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องด าเนินงานทุกขั้นตอน
ตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อีกทั้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ได้ก าหนดไว้เป็นหลักการเดียวกันว่า การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการที่ว่า คุ้มค่ำ โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมี
คุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมี
แผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดย
เปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน   มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมี
การประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ในการจัดหาพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ ต้องเป็นไปด้วยความ คุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลตอบสนองหลักการดังกล่าว จึงต้องมีการวิเคราะห์ผลการ

จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในขบวนการ

จัดหาพัสดุของโรงพยาบาลบางพลีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจก่อให้เกิด

ความไม่คุ้มค่า โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่สามารถตรวจสอบได้ 

 2.2 เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น ามาพัฒนา และปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

 2.3 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 

 

3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 3.1 ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3.2 เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดความ

คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และตรวจสอบได้ 
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4. กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
      รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รวบรวมผลการ
ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ก าหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลบางพลีได้จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 2 วิธี ได้แก่  
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2. วิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวนโครงการ 
(รวม)  

 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

 (e-bidding)  วิธีเฉพาะเจาะจง (จ) วิธีเฉพาะเจาะจง 

2,518 25 2 2,491 

ร้อยละ 0.99 0.08 98.93 

                     ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางพลี ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณจาก
แหล่งเงินต่าง ๆ มีจ านวน 2,518 โครงการ ดังนี้ 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,491 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 98.93 
                     - การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (จ) จ านวน       2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  0.08 
                     - การจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding            จ านวน       2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  0.08 
 
ตำรำงที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   งบประมาณ       
(บาท)  

 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

 (e-bidding)  วิธีเฉพาะเจาะจง (จ) วิธีเฉพาะเจาะจง 

254,246,138.43 
                

106,428,610.16  
                 

60,000,000.00  
                 

87,817,528.27  

ร้อยละ 
                             

41.86  
                             

23.60  
                             

34.54  

                        วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลบางพลี ปีงบประมาณ 2563 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 254,246,138.43 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด เป็นจ านวนเงิน 106,428,610.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.86 รองลงมา
ตามล าดับ คือวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) เป็นจ านวนเงิน 60,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.60 และวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 87,817,528.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.54 ของงบประมาณทั้งหมด 
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ตำรำงที่ 3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากทุกแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(เงินบ ารุงโรงพยาบาล เงินงบประมาณ และเงินงบค่าเสื่อม) 

 

            จากตาราง จะเห็นได้ว่าผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบางพลี ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ด้วยวิธี e-biding สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจ านวนเงิน 6,582,750.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.19 ของวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 

5. กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค และควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 - โรงพยาบาลมีการจัดซื้อจัดจ้างที่จ าเป็นเร่งด่วน ในแต่ละสถานการณ์ หรือนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับ
มอบหมาย ส่งผลให้ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีเวลาจ ากัด อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานได ้
 - การสืบหาราคากลางจากผู้มีอาชีพหรือผู้รับจ้างบางราย ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาใน
การคน้หา สืบราคาจากท้องตลาด และการคิดราคากลางต้องใช้ระยะเวลาความละเอียดรอบคอบ 
 - การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการก าหนดร่างขอบเขตของงาน ของการจัดซื้อจัดจ้าง
ในบางโครงการยังก าหนดได้ไม่ครอบคลุม อาจท าให้ราชการเสียประโยชน์ได้  และหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
รายการครุภัณฑ์ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ล่าช้า 

วงเงินงบประมาณ วงเงินท่ีจัดหาได้ จ านวนเงิน ร้อยละ

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 106,428,610.16        99,845,860.00         6,582,750.16           6.19

2. วิธีเฉพาะเจาะจง 2,491 87,817,528.27         87,817,528.27         -                        0.00

3. วิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 2 60,000,000.00         59,843,780.00         156,220.00             0.26

      รวมการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธี 2,518 254,246,138.43     247,507,168.27     6,738,970.16         2.65      

ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวน

โครงการ

ประหยัด
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6. แนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2564 

 - สร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ที่ออกมาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยการประชุมกลุ่มฯ ในทุกเดือน 
 - สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและการก าหนดร่างขอบเขต
ของงาน การค านวณราคากลาง ตามที่กฎหมายก าหนด ให้กับเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ได้เข้าใจกระบวนการ วิธีการ เพ่ือให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการใช้งานและถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
 - การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน และมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือตามนโยบาย เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถปรับกระบวนการท างานเพ่ือรองรับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ให้ทันต่อการใช้งาน    
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนด้านบริการ และการให้บริการผู้ป่วย 
 - เจ้าหน้าที่ต้องมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบางพลีทราบในการประชุมทุกเดือน  




